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Badanie oddziaływań p+Pb, Pb+Pb 

W latach 2011 - 2013 roku odbyły się 
seanse naboru danych  Pb+Pb  i p+Pb.   
 

Wizualizacja oddziaływania Pb+Pb  

Dr Andrzej Olszewski był koordynatorem PROC 
 

Adam Trzupek jest obecnie (2013-2015) koordynatorem grupy 
fizycznej ciężkich jonów eksperymentu ATLAS 
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AGH: I.Grabowska-Bołd, T.Bołd, 
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Przygotowano dedykowane konfiguracje rekonstrukcji. W czasie 
naświetleń w 2011 i 2013 nadzorowano pierwsze rekonstrukcje 
danych na klastrze Tier0 w CERN (A. Olszewski). 

GRANT NCN: B. Wosiek, 2012 – 2014, Badanie zderzeń ciężkich jonów 
przy najwyższych energiach  akceleratorowych (ATLAS) - 322 tys. zł 
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Wykonano pomiar asymetrii azymutalnych w oddziaływaniach pPb i PbPb: 
• Phys. Lett. B, 707 (2012) 330 Measurement of the pseudorapidity and transverse momentum 

dependence of the elliptic flow of charged particles in lead-lead collisions at √sNN = 2.76 TeV with the 
ATLAS detector (D. Derendarz,   A. Olszewski,   A.Trzupek,   B. Wosiek)  

• Phys. Lett. B 725 (2013) 60 Measurement with the ATLAS detector of multi-particle azimuthal 
correlations in p + Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV(A. Trzupek, B. Wosiek) 

• ATLAS-CONF-2012-117 Measurement of the centrality and pseudorapidity dependence of the integrated 
elliptic flow in Pb+Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV with the ATLAS detector, publikacja w przygotowaniu  
(T. Bold (AGH), D. Derendarz, A.Trzupek, B. Wosiek) 

• ATLAS-CONF-2012-118 Collective flow with higher-order cumulants in lead-lead collisions at 
sqrt{S_{NN}}=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC, publikacja w przygotowaniu                             
(A. Trzupek, D. Derendarz, B. Wosiek, K. Woźniak) 

Analizy azymutalnych asymetrii dla Pb+Pb i p+Pb 
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dN/d(-RP ) = N0 (1 + 2v1cos (-RP ) + 2v2 cos (2(-RP )) +... ), 

Phys. Lett. B 725 (2013) 60  

v2 – ”elliptic flow” 
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• Pomiar krotności naładowanych cząstek w oddziaływaniach 
Pb+Pb i p+Pb 

• Analiza trygera Minimum Bias dla:  
• Pb+Pb 2,76 TeV, ATLAS-CONF-2012-122 
• pp 8 TeV ATL-COM-INDET-2012-052 
• p+Pb 5.02 TeV, ATLAS-CONF-2013-104  

     (K. Woźniak) 

p+Pb 5.02 TeV 

Rozwinięto nową metodę  pomiaru krotności 
cząstek naładowanych wykorzystując 
zrekonstruowane klastry w detektorze PIXEL 
dla zderzeniach Pb+Pb i p+Pb. Wykonano 
pomiary w rozszerzonym zakresie 
pseudorapidity (B. Żabiński, K. Woźniak) 


